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18.10.2018 A8-0317/103 

Predlog spremembe  103 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Omejitev uporabe 

 Države članice prepovejo namerni izpust 

plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela Ba Priloge v ozračje na 

javnih ali zasebnih prireditvah. 

Or. en 

(Povezano s predlogom spremembe istega avtorja k novemu delu Ba Priloge.) 

Obrazložitev 

Baloni so med desetimi najpogosteje odvrženimi predmeti na plažah. Onesnažujejo okolje in ogrožajo 

prostoživeče živali. Ne bi jih smeli več sproščati v okolje samo za zabavo. Več občin je že uvedlo takšne 

prepovedi, da bi preprečili množično spuščanje balonov v okolje (več kot 50 občin v Združenem 

kraljestvu). Takšne ukrepe je sprejelo tudi več ameriških zveznih držav (Kalifornija, Florida, Tennessee, 

Virginija). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Predlog spremembe  104 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki 

je dano na trg Unije. 

3. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki 

je dano na trg Unije. 

Države članice na podlagi tega zagotovijo, 

da se letno doseže minimalna stopnja 

zbiranja ribolovnega orodja, ki vsebuje 

plastiko. Od leta 2025 se minimalna 

stopnja zbiranja 80 %, izračunava na 

podlagi skupne teže ribolovnega orodja, ki 

vsebuje plastiko in je bilo v danem letu 

dano na trg v zadevni državi članici, in 

izrazi kot odstotek povprečne letne teže 

ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in 

je bilo v predhodnih treh letih dano na trg 

v navedeni državi članici. 

Države članice prav tako zagotovijo, da se 

v okviru shem razširjene odgovornosti 

proizvajalca za ribolovno orodje, ki 

vsebuje plastiko, do leta 2025 doseže vsaj 

cilj 15 % glede recikliranja. Da bi dosegli 

ta cilj, lahko države članice glede shem 

med drugim zahtevajo tudi: 

(a) da se v skladu s členom 8a(4) 

Direktive 2008/98/EC finančni prispevki 

uravnavajo, da bi spodbudili dajanje 

ribolovnega orodja, zasnovanega za 

ponovno uporabo in recikliranje, na trg; 

(b) da se vzpostavijo sheme kavcij, da bi 
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spodbudili vračanje starega, zavrženega 

ali neuporabnega ribolovnega orodja; 

(c) da se v sheme vključijo programi 

spremljanja, sledenja in poročanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z oceno učinka Komisije (glej stran 62) se v povprečju 80 % letnega nakupa ribolovnega orodja 

na koncu prenese v EU kot celoto. Zato bi bilo treba določiti ločen cilj zbiranja v višini 80 % – ne le 

50 %, kot je to sprejel odbor ENVI (predlog spremembe 64). Z uporabo povprečne količine, dane na trg v 

treh letih, kot referenčne vrednosti, se lahko upoštevajo nihanja v porabi. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Predlog spremembe  105 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Predlog direktive 

Priloga I – del B a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ba Plastični proizvodi za enkratno 

uporabo, zajeti v členu 5a o zmanjšanju 

porabe 

 – Baloni, razen balonov za industrijsko ali 

drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne 

delijo potrošnikom 

Or. en 

Obrazložitev 

Baloni so med desetimi najpogosteje odvrženimi predmeti na plažah. Onesnažujejo okolje in ogrožajo 

prostoživeče živali. Ne bi jih smeli več sproščati v okolje samo za zabavo. Več občin je že uvedlo takšne 

prepovedi, da bi preprečili množično spuščanje balonov v okolje (več kot 50 občin v Združenem 

kraljestvu). Takšne ukrepe je sprejelo tudi več ameriških zveznih držav (Kalifornija, Florida, Tennessee, 

Virginija). 

 


